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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT dengan rahmatNya lah saya 

dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul : Studi Tentang Keberadaan 

Agroindustri Di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Adapun penyusunan skripsi 

ini berjutuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan pada 

Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangannya. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini.  
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kekurangannya. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang 

membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam proses penyelesaian skripsi 

ini saya menemukan berbagai hambatan, tantangan dan rintangan. Akan tetapi, 

semuanya dapat saya lalui berkat dukungan, do’a, arahan serta bimbingan dari 

berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hajar Damanik, M.Si. selaku Rektor 

UniversitasNegeri Medan Beserta Stafnya. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Beserta 

Stafnya. 
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4. Ibu Dra. Asnidar, M.Pd. selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan Geografi. 

5. Bapak Julismin, M.Pd. selaku dosen akademik 

6. Ibu Dra. Marlinang Sitompul, M.Pd. sebagai dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak memberikan waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 
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7. Bapak Siagian selaku Tata Usaha Jurusan Geografi. 

8. Seluruh bapak dan ibu dosen yang ada di Jurusan Geografi. 

9. Kepada ibunda tercinta Hj.Sukini dan ayahanda H.Sadli yang selama ini telah 

mendidik dan memberikan dukungan baik moral maupun material, serta 

selalu memberikan motivasi bagi saya selama kuliah. 

10. Kepada teman-teman jurusan geografi ’08, Adri Alkampari, Dina, Atika, Lia, 

Ahmadan, Adhon, Harits, Rina Juwita, Erna. 

11. Kepada Rizuan, SP. yang telah memberi support selama pembuatan skripsi, 

Kepada kakanda Indra Wandi dan Indraini, Iwan Tona yang memberi 

dukungan dan kepada Ida Safitri bawel yang telah memberikan semangat. 

  Hanya ucapan terimakasih dan do’a yang dapat saya ucapkan 

kiranya ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita 

semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amiin. 
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